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تاثير مستوى مكمل الفيتامينات و العناصر المعدنية )بانكو( وفترات اضافته الى العلف المركز على أداء 

 الدجاج البياض المربى في األقفاص

 

 مازن حامد عودة

 جامعة بابل  –كلية الزراعة 

 الخالصة

 كو( المالت  ملييلم بافلم تل اللع الايل  أجريت هذه التجربة لدراسة تأثير استخدام مكمل  الييتمميالمو لالاام لر الماد يلة )بلم

كغم/ طن , لتأثير اإلفم ة لمدة أسبوع بتيك المستويمو ثلم التوفل  لملدة أسلبوع أي لم  1ل  0.5,  2المركز بثالثة مستويمو هي 

للذ  لتكرار ذلك ألسبوعين آخرين , لفد اعتمدو الدراسة عيع التربية  ي األفيمص لارق الهميسكس بلرال  البيلما التجلمر  ا

مللداجن لفللد أ هللرو الاتللمت  ا  اسللتخدام المكملل   3أسللمبيو لتللم اسللتخدام  4أسللبوع , امتللدو الدراسللة لمللدة  39تجللملع عمللره 

 ي مادل اسلتهال  الايل  لفلد سلجيت أعيلع الذليم للذلك المالدل  (P<0.01)بملمستوى الماخيض أدى الع حصول عيمدة مااوية 

بمالرتيمع خالل أسبوع التوف  الثم ي لفد تلذق خاللهملم أي لم افل   سلبة ليهالكلمو خالل أسبوع اإلفم ة الثم ي لاستمر المادل 

 (P<0.05) تيجة إلفم ة المكم  بملمستوى المرتيو , كمم بيالت الاتلمت  ارتيلمع  (P<0.01)اليومية التي سجيت ا خيمفم مااويم 

وى ل تلراو اإلفلم ة تلأثيرا عيلع ذللك , لفلد للوح  مادل اإل تمج اليومي من البيض  تيجة الستخدام المكم  دل  ا  يكو  لمسلت

 اتجمهم عممم  ي حصول ا خيما طيي   ي مامم  التلوي  الغذاتي  تيجة إلفم ة المكم  .

Effect of the level of the Vitamin – Minerals supplement ( BANCO) and its 

duration of  addition on the performance of the caged layer hen 

College of Agriculture- Babylon University 

Abstract 

       An experiment was carried out at one of the commercial field of layer hen of the Hisex 

brown breed ,lasted for 4 weeks , to study the effect of utilization of the vitamin-minerals 

supplement ( BANCO ) and its weekly addition intervals (WAI) to the feed ( 1st addition , 1st 

stop , 2nd addition and 2nd stop ) on the productive characteristics of the caged layer hen herd , 

63 weeks of age  exceeding the high production period ) to evaluate the quality of the 

supplement .Six  houses were designated to an experiment field , two houses for each treatment , 

involving the addition of the supplement at three levels  0 , 0.5 , and 1 kg per tone of feed , the 

WAI were considered as another trend which may offer an evidence to evaluate the supplement 

quality . Daily averages of feed consumption ( AFC ) were restricted at 115 g / day according to 

the age and productivity of the herd , the managing manners and human factor were similar in all 

houses and the closed system of these houses ensure a perfect control in the study .The following 

results were shown                                                                    

1- The addition of the supplement to the feed increased the AFC significantly  ( P < 0.01 

) at the low level of supplementation , whereas it was significantly increased (P< 0.05 ) as a 

result of adding the high level of the supplement , for WAI , statistical analysis showed that AFC 

was higher ( P<0.05) in the third week ( 2nd addition ) as compared to the AFC recorded in the 

first week ( 1st addition ) , but it was shown to be significantly higher ( P<0.05) at the fourth 

week ( 2nd stop ) as compared to the AFC of the first week .                         



 عودة.......                                                                 (0220) ,  47-39(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

42 
ISSN 2072-3875 

2- Addition of supplement to the feed reduced the mortality ratio (MR) significantly 

(P<0.01) , less ratio was obtained at the high level of supplementation , no significant effect for 

the WAI was shown                             . 

3- Addition of the supplement to the feed increased the productivity ratio ( PR ) 

significantly (P<0.05) , the level of supplementation as well as the WAI had no effect on the PR . 

                                                                                                  

4- In spite of the previous positive results , the feed conversion ratio (FCR , g/egg ) did 

not influenced significantly as a result of either the addition of the supplement or AWI , but there 

was however a whole trend to the reduction of this ratio was noticed in the treatments that 

involved the addition of the supplement at the lower or higher levels .                                            

                       

5- This study pointed out that better result could be obtained when the feed was supplemented 

with the Vitamins – minerals mix , and that the productivity characteristics ratios studied were all 

better than those recorded before the beginning of the experiment , therefore , the supplement ( 

BANCO ) was of good quality and could be efficiently added to the feed to ensure the caged 

layer hen requirements for the vitamins and minerals , but more experiments may needed to test 

the possibility of using the supplement with drinking water and the effect on the specific and 

aspectual characteristics of the produced egg . 

 المقدمة

ميامو لالاام ر الماد ية دلرا اسمسيم  ي تغذية الدلاجن ، اذ تاد عام ر فرلرية  ي غذاتهم ل ال يمكن ا  تياب الييتم

يؤد  الغذاء دلره االسمسي  ي االدامة لتلذيق المستوى المطيوب من االداء مم لم يت من  ي تركيبل الكيميمتي عيع هذين 

ك حسب الامر لاللملة الصلية لاال تمجية . تلتمج الدلاجن الع المكو ين ، لبملاسب التي تلذق متطيبمو الدلاجن لذل

الييتمميامو لالاام ر الماد ية  سيجيم لغذاتيم ال هم التستطيو تخييق الييتمميامو داخ  اجسممهم لا هم بملطبو تاتمد عيع التجهيز 

 ( . 1099الخمرجي لهذه المكو مو ) الاطمر ، 

ديم اغذية متواع ة لبشك  كمم  لتلذيق اعيع المستويمو  ي اال تمج طيية  ترة التربية تتطيب تربية فطام  الدجمج البيما تذ

( الع ا  ا خيما الكملسيوم يمكن ا  يؤد  الع ا خيما اال تمج . ل من المارلف ا  Jacob et al.2003لفد أشمر ) 

تمد عيع  وع الممدة الغذاتية لبشك  عمم  م  الييتمميامو مركبمو ع وية ماذدة التركيب موجودة  مو الغذاء الطبياي باسب  تا

تراكيزهم تكو  ماخي ة جدا اال ا   ذصهم ال غيمبهم من الاي  ال عدم امكم ية الليوا  االستيمدة ماهم يؤد  الع التأثير ل بشك  

ملاي  لفد ح رو ( ، ليتم التركيز عيع الييتمميامو غير المتيسرة بشك  كم ي بScott,1982سيبي  ي  لة لأداء الليوا  ) 

الييتمميامو مختبريم لالتوجد اليوم ا  اختال مو بين الييتمميامو الطبياية لالصامعية من الامحيتين الو ييية لالتركيبية ، امم 

بملاسبة ليمامد  لالمامد  الامدرة  أ  تأثيرهم ياتمد عيع التوا ق مم بين المكو مو الكيمو يزيمتية لمكو مو الخييط   ال عن 

ا ر الليو  الذ  يؤثر بدلره عيع سير الييتمميامو من خالل تيمعالو االكسدة لاالختزال داخ  الجسم ، لعييل  م  المخمليط التو

االلمم ية تشم  خيط الاام ر الا وية لالالع وية  BASF( حسب مم يار هم خبراء شركة Premixesالمسبذة التل ير  ) 

ميهوم االفم مو الغذاتية بم هم مواد  NEFATOاللمم ية لتجهيز االفم مو الاييية الفم تهم لالعالف . لفد الفلت الجماية ا

ذاو موا يمو طبياية تتم افم تهم الع اعالف الدلاجن بسبب  ذص ال فصور احتواء تيك االعالف عييهم ل هي ذاو اهداف 

تامدا الع تصاي  االتلمد االلربي لالفم مو ملددة ل فد  ايّت الييتمميامو لالمامد  فمن اليئة االللع لالفم مو الغذاتية اس

الاييية.  ليلتو  عي  الدلاجن المصاو  ي مامم  الاي  المختيية عيع مذدار ماين من الييتمميامو لالاام ر الماد ية 

غير ا  بمالعتممد عيع  وع ل سبة مزي  هذين المكو ين المستخدم  ي اال تمج بمالفم ة الع  وع ل سب مكو مو الاي  المختيية 

الخز  لعمييمو الجرش لالخيط غملبم ممتؤد  الع خيض تركيزهمم ال هم من المركبمو اللسمسة لتتأثر بشدة باوام  اللرارة 

( ، لبملاظر لدلرهم المهم كمليزاو اي ية  ذد  ممت الدراسة اللملية لتذييم  وعية 0229لالتي  الميكم يكي )عبد الابمس،

ماد يــة ) بم كو( ل أمكم ية استخدامل لتلسين ملتوى الاي  من هذين المكو ين لتأثير ذلك  ي مكم  الييتمميامو لالاام ر ال
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اداء الدجمج البيما. ل فد رلعي اجراء الدراسة عيع فطيو الدجمج البيما المربع  ي االفيمص لذلك المكم ية السيطرة عيع 

و  كمم ا  ك  ممذكر اعاله اذا مم ارتبط بذطيو تجملع عمره كميمو الاي  المستهيك لالتذدير الدفيق لال تمج ل سبة الهالكم

 مرحية اال تمج  م ل سيو ر  ر ة مامسبة لتذييم  وعية المكم  المستخدم.

 

 

 

 

 المواد وطرق العمل

 

 أجريت التجربة  ي احد حذول األ تمج التجمر  لذطام  الدجمج البيلما المربلع  لي األفيلمص , لفلد اختيلرو سلتة ملداجن        

لتكو  ميدا م ليدراسة اللملية . لبملاظر ليتشمبل الكبير بملظرلف األدارية التي تميزو بهلم هلذه الملداجن ملن ملدة األفلمءة لعلدد 

الدجمج  ي ك  مدجن بمالفم ة الع المستويمو المتذمربة لمادالو األستهال  اليومي لياي  لمادالو األ تلمج لمالدالو التلويل  

 سبة الهالكمو التي سجيت  ي هذه المداجن , لفد اعتبر متوسط البيم مو  ي ملدجاين كمكلررين ليمامميلة الغذاتي , بمالفم ة الع 

الواحدة من الماممالو الثالثة المستخدمة  ي التجربة , ل لم تستخدم ثالث مكرراو لتاذر اللصول عيع  رلف متشمبهة الكثلر 

( الظلرلف األداريلة لمتوسلط بيم لمو  1راء االختبلمر , ليوفلج جلدلل ) من المداجن الستة فيد االختبمر , ا  بيئة متجم سة ألجل

 األداء ليدجمج المربع  ي المداجن الستة المستخدمة لذلك فب  البدء بملتجربة .

 ( الظرلف األدارية لمادالو اداء الذطيو فب  البدء بملتجربة 1جدلل ) 

رفم 

 المدجن

عمر 

الذطيو 

 اسبوع

مدة 

األفمءة 

 سمعة

التوعيو 

يع ع

 الماممالو

عدد 

الدجمج 

 األبتداتي

 سبة 

 الهالكمو

% 

مادل 

استهال  

 الاي 

 غم / يوم

مادل 

 األ تمج

% 

مادل 

التلوي  

 الغذاتي

 غم/ بي ة

1 63 17 A 15991 0.17 113.78 64.19 177.25 

0 63 17 A 15115 0.15 115.22 68.87 167.30 

3 63 17 B 16225 0.17 114.41 66.88 171.06 

4 63 17 B 15356 0.13 116.03 69.00 168.15 

5 63 17 C 15963 0.14 116.12 68.68 169.07 

6 63 17 C 16692 0.18 112.12 67.52 166.05 

 

اسلبوع , لفلد تلرالع مالدل ا تمجلل بلين  63ليالح  من الجدلل ا  عمر فطيو الدجمج البيما المستخدم  ي الدراسة فلد بيل  

غلم عيل  / يلوم ,  116.03اللع  112.12لع مادل استهال  الدجمجة الواحلدة ملن الايل  بلين % ,  يمم ترا 69.00الع  64.19

% .  0.21اللع  0.17غلم / بي لة , لترالحلت  سلبة الهالكلمو بلين  177.25اللع  166.05لترالع مادل التلوي  الغذاتي بين 

 4ل  3لالمللدجاين   Aرين ليمامميللة كمكللر  2ل 1لععللت الماللممالو التجريبيللة الللثالث عيللع المللداجن بليللن ا للبج المللدجاين

التلي اعتبلرو مامميلة مذمر لة , عيملم ا  اللذل  اللذ   Cكمكلررين ليمامميلة  6ل 5 يمم خصص الملدجاين  Bكمكررين ليماممية 

اجريت  يل التجربة كم  ا    اللذول الموجودة لامكن اللصول عيع تجم س مامسب ليبدء بملتجربة  ي ستة مداجن من مداجن 

لثمم ية حين تميزو بتشمبل الظرلف األدارية لمادالو األداء المختييلة األملر اللذ  جايهلم مامسلبة لتكلو  ميلدا م ليتجربلة اللذ  ا

 اللملية .

حددو كمية الاي  المذدمة ليدجمج  ي المداجن الستة لذلك فب  البدء بملتجربة لفلد اسلتمر الامل  بهلذه المالدالو خلالل  تلرة 

غلم / يلوم لهلو المالدل اللذ  يتامسلب ملو الاملر لسلاللة  115 – 105ال  يلومي ليايل  يتلرالع بلين التجربة لتممين مادل استه

 لي التجربلة اللع ا  مالدل   Highsex brownالذطيو , حين اشمر بر مم  التغذية الخمص بالرق الهميسلكس بلرال  المسلتخدم 

اسبوع مو امكم ية تذاين تيك الكمية لتص  الع  72 لحتع عمر 55غم يوميم من عمر  115استهال  الاي  ليدجمجة الواحدة يبي  

غللم يوميللم لذلللك اعتمللمدا عيللع حملللة الذطيللو األ تمجيللة لماللدالو ترسلليب الللدهن  للي الجسللم لاللملللة الصلللية الاممللة . لفللد  100

لفلد  Aالمامميلة  -ت مات الماممالو التجريبية استخدام مكم  الييتمميامو لالاام ر الماد ية ) بم كو(    بثالثلة مسلتويمو هلي :

كغم / طلن ملن الايل   1لفد استخدم  يهم المكمك  بمستوى  Bكغم / طن من الاي  , الماممية  0.5استخدم  يهم المكم  بمستوى 
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لتمث  ماممية المذمر ة حين فدم  يهم الاي  المركز خمليم من المكم  . لفد رلعي  ي تصميم التجربة تذديم المكمل   Cلالماممية 

المذكورة لمدة اسبوع لدراسة األستجمبة اللم ية  ي اداء الذطيو  تيجلة لتذلديم المكمل  اعذبهلم اسلبوع راحلة لدراسلة  بملمستويمو

امكم ية امتداد األستجمبة  ي حملة حصولهم  تيجة لتذديم المكم   ي األسبوع األلل حتع مو التوف  عن تذلديم المكمل  اللذ  اعيلد 

 بر األسبوع الرابو اسبوع راحة ثم ية لدراسة الملصية الاهمتية لتمثير افم ة المكم . تذديمل  ي األسبوع الثملن  يمم اعت

( ملتللوى المكملل  ) بللم كو( مللن الييتممياللمو لالاام للر الماد يللة كمللم مثبللت  للي عبللواو المكملل  مللن فبلل  0ليوفللج جللدلل )

 الشركة الماتجة لالملتوى  ي الاي  المركز .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ملتوى المكم  ) بم كو ( لالاي * المركز المستخدم  ي التجربة ملن الييتمميالمو لالاام لر الماد يلة  لحلدة دلليلة (  2جدلل ) 

 ال مييغرام لك  كييوغرام من المكم  ال الاي  .

الييتمميامو لالاام ر 

 الماد ية

األحتيمجلللللللمو ملللللللن الييتمميالللللللمو  التركيز  ي الاي  المركز التركبز  ي المكم 

غللم  115لماد يللة لكلل  لالاام للر ا

 من الاي 

 1012 3220 000  000  10 /  لحدة دللية A يتممين 

 >115 ? 000  500  1 / لحدة دلليةD3 يتممين 

 >1.51 11.87 000  4 /  لحدة دلليةE يتممين 

 0.06 > 0.52 000  3 / مييغرام K يتممين 

 0.25 1.45 500  2 / مييغرامB2 يتممين 

ك حممض البم توثاي

 مييغرام

3  000 6.88 0.0005 

 0.69 > 6.52 300 / مييغرام B6 يتممين 

 trace 0.34 5 / مييغرام B12 يتممين

 11.50 46.70 000  15 / مييغرام Feاللديد 

 4.02 11.60 000  25 / مييغرام Mnالماغايز 

 5.75 20.25 000  10 / مييغرام Znالخمر ين

 0.46 > 5.45 500  2 / مييغرام Cuالالمس 

 0.11 0.045 200 / مييغرام Iاليود 
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حاطلة  15 %ذرة  ليراء   60 %* فدرو ملتويمو الاي  من الييتمميامو لالاام ر الماد ية اعتممدا عيع مكو مو الايل  ) 

ميلج طالمم( لفلدرو األحتيمجلمو ماهلم اعتملمدا عيلع الجلدالل الماشلورة  لي كتلمب  1 %شلاير مجلرلش    15 %مجرلشلة   

 (. 1099غذية الايمية ليدلاجن )الاطمر,الت

لبملاظر لتاذر اجراء تليي  الاي  المركز المسلتخدم لتذلدير ملتويمتلل ملن الييتمميالمو لالاام لر الماد يلة ,  ذلد فلدرو هلذه 

م لر الماد يلة الملتويمو بمألعتممد عيع مكو متل المختيية , مو الايم ا  المكمل  ) بلم كو ( فلد حل  بلديال لخيليط الييتمميالمو لالاا

 9 %شلاير    15 %حاطلة    15 %ذرة  ليراء    60 %المستخدم من فب  المام  المالت  ليايل  المسلتخدم  لي التجربلة ) 

 ميج طامم ( . 1 % ول الصويم   

ليمذمر لللة بلللين  L.S.D( لاسلللتخدمت طريذلللة اختبلللمر 4×3تلللم تلييللل  البيم لللمو احصلللمتيم ل ذلللم لتصلللميم التجلللمرب الاممييلللة )

 ( .1094و )الرال  ، المتوسطم

 النتائج والمناقشة

( ا  المكم  بلم كو يلو ر كميلمو كبيلرة ملن الييتمميالمو ل الاام لر الماد يلة اكثلر مملم يلو ره الايل   1يت ج من جدلل ) 

لع المركز المستخدم  ي التجربة بكثير , لفد يرجو ذلك الع احتممل تارا هذه الاام ر الموجودة  ي مكو مو الاي  المختيية ا

باض التي  اثامء التصايو , االمر الذ  يستدعي أفم ة مزي  الييتمميالمو لاالملالع عالد الخيلط ل لمم  حصلول اللدلاجن عيلع 

احتيمجمتهم ملن هلذه الاام لر , بيلد ا  عمييلمو الخيلط فلد تاطلو  هلي األخلرى عيلع تيل  جزتلي للباض الييتمميالمو لالاام لر 

 يكية , لذلك  جلد ا  تركيلز هلذه المكو لمو  لي المكمل  المسلتخدم  لي  لامعة االعلالف الماد ية بسبب اللرارة لالامييمو الميكم

( هلي  لي  2ييوق االحتيمجمو اليومية . من جهة أخرى  أ  احتيمجمو الدجمج البيما من الييتمميامو لكمم يت ج من الجلدلل ) 

. امم بملاسبة لياام ر الماد ية  أ  الاكلس  Aييتممين الوافو اف  من تركيزهم  ي الاي  الخملي من المكم  بأستثامء األحتيمجمو ل

غلم ملن الايل  المسلتهيك( تكلو  اكبلر ملن تركيلز هلذه  115هو الصلليج حيلن تكلو  األحتيمجلمو اليوميلة ماهلم )ملسلوبة لكل  

تبلرع اهميلة الاام ر  ي الاي  بأستثامء األحتيمجمو الع الالمس حين يغطي ملتواه  ي الاي  تيك األحتيمجمو لبسبب ك  ذلك 

افللم ة مصللدرا ليييتممياللمو لالاام للر الماد يللة الللع الايلل  لبكميللمو اكبللر مللن األحتيمجللمو التللي غملبللم مللم تكللو  ماخي للة ال 

 ماخي ة جدا .

  -معدل استهالك العلف :  -1

علي تثبيلت (  ذلد رل 1بملاظر اللع التشلمبل الكبيلر  لي  لرلف الملداجن السلتة التلي اجريلت  يهلم التجربلة اللمليلة ) جلدلل 

متوسطمو اسلتهال  الايل  ل سلبة الهالكلمو بمألفلم ة اللع متوسلطمو الصليمو األ تمجيلة ليذطيلو المربلع  لـي هلذه الملد اجلن ) 

الذطيو التجريبي ( فبل  البلدء بملتجربلة مبمشلرة لكلال عيلع حلدة لغلرا الزيلمدة  لي توفليج الاتلمت  لتسلييط ال لوء عيلع حمللة 

( , إال ا   Cتل خالل التجربلة بمألفلم ة اللع حمللة الذطيلو  لي مجموعلة المذــــــلـمر ة ) المامميلة الذطيو فب  البدء بملتجربة لحمل

(  متوسلط  3هذه المتوسطمو سوف لن تدخ   ي التليي  األحصلمتي بأعتبلمر ا هلم للم تسلج  خلالل التجربلة . ليوفلج جلدلل ) 

 ريبية . االستهال  اليومي من الاي  ليدجمج المستخدم  ي الماممالو التج

 

( متوسط تأثير مستوى مكمل الفيتامينات والعناصر المعدنية ) بانكو ( وفترات اضافة المكمل على معدل األستهالك  3جدول ) 

 اليومي من العلف ) غم / دجاجة / يوم (

 المعاملة الفترة

A 

 المعاملة

B 

 السيطرة

C 

 متوسط الفترة

 114.61 114.12 115.22 114.50 قبل البدء بالتجربة

 114.21 113.95 114.59 114.09 االسبوع األول

 115.48 113.45 116.56 116.45 األسبوع الثاني

 117.15 115.21 117.44 118.81 األسبوع الثالث

 117.95 114.46 118.46 120.94 السبوع الرابع

 116.19 114.26 116.76 117.57 متوسط المعاملة

  2.676و = ليماممال 0.01بمستوى .L.S.D  فيمة 

 2.189ليماممالو =   0.05بمستوى  .L.S.Dفيمة 

( ا  افم ة المكم  ) بم كو ( الع الاي  ادى الع ر و مالدل اسلتهال  الايل  بصلورة مااويلة     )  3يت ج من الجدلل ) 

0.01 >P ( عاد أستخدام المكم  بملمستوى الماخيض ) الماممية A2.81مسلتهيك ( , حين بيغلت  سلبة الزيلمدة  لي الايل  ال % 
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(  B( , لعاد افلم ة المكمل  بملمسلتوى المرتيلو ) المامميلة  Cبملمذمر ة مو مادل استهال  الاي  الخملي من المكم  ) الماممية 

 ذلط . لفلد يرجلو السلبب  لي ذللك اللع التلسلن اللم ل   لي ملتلوى  2.14%( حلوالي P<  0.05بيغت هذه الزيمدة المااوية ) 

لالاام ر الماد يلة عالد افلم ة المكمل  بملمسلتوى الملاخيض لفلد ا اكلس ذللك عيلع ملم يبلدل بأرتيلمع  لي الاي  من الييتمميامو 

مادل استهال  الاي   يمم لم يلذق المستوى المرتيو من المكم   يس الزيمدة السمبذة  ي استهال  الايل  بسلبب حصلول اللدجمج 

عاد افم ة المكمل  بملمسلتوى الملاخيض لللم تلذلق الزيلمدة  لي تركيلز عيع احتيمجمتل اليايية من الييتمميامو لالاام ر الماد ية 

هذه الاام ر عاد استخدام المكم  بمستواه المرتيو عيمدة مممثية حين ارتبط األستهال  من الاي  بامر الذطيلو لأ تمجيتلل ل هلذا 

  الجسلم ليلدجمج البيلما المغلذى ( حيلن  أشلمر اللع التلسلن الميللو   لي لع Tsiagbe et al.,1987يتيق مو مم أشمر اليل ) 

عيع عالتق مدعمة بملييتمميامو لالمامد  ل هذا  مت  من الزيلمدة  لي اسلتهال  الايل  . لبملمذمر لة ملو مالدالو اسلتهال  الايل  

م للم ليدجمج فب  البدء بملتجربة يت ج ا  ملتويمو الاي  المستخدم من الييتمميامو لالاام ر الماد ية لم تكن كم ية أل ا  با له

يكن متيسرا بكميمو كم ية ألسبمب  اية ربمم , لعاد أستخدام المكم  ) بم كو ( حصل  ارتيلمع ميللو   لي مالدل اسلتهال  الايل  

(  Cبسبب تلسن ملتوى الاي  من هذه الاام ر , كمم ا  الذيم المتسملية لمادل استهال  الاي  الخملي ملن المكمل   ) المامميلة

لتجربة اللملية مو تيك المسجية  ي  يس مدجاي هلذه المامميلة فبل  البلدء بملتجربلة ربملم يلو ر دلليال عيلع ا  ملتلوى الايل   ي ا

المستخدم فب  البدء بملتجربة اللملية لم يكن جيدا  يمم يتايلق بملتويمتلل ملن الييتمميالمو لالاام لر الماد يلة بلملطبو . املم بملاسلبة 

(  P<  0.05م   أ  التليي  األحصمتي اشمر الع ا  مادل استهال  الاي  فد ارتيلو بصلورة مااويلة ) لتأثير  تراو افم ة المك

(  لأ  تذلديم المكمل   لي األسلبوع الثمللن ) افلم ة ثم يلة ( فلد ارتلبط بزيلمدة  3بتذدم مراح  التجربلة لكملم يت لج ملن الجلدلل ) 

بملمذمر لة ملو مالدل الايل  المسلتهيك  لي األسلبوع األلل )  2.50 %(  لي الايل  المسلتهيك بيغلت  سلبتهم  P<  0.05مااوية ) 

افم ة أللع ( لفد يرجو السبب  ي ذلك الع حصول ا تامش  ي مخزل  الجسم من الييتمميامو لالاام ر الماد ية ممم بدا لكأ ل 

ه الزيلمدة  لي مالدل اسلتهال  ا هر تأثيرا مو امتداد  ترة التجربلة , أ  ا  ليتلأثير التجمالي لهلذه الاام لر دلرا  لي حصلول هلذ

بملمذمر لة  3.17 %الاي  , لفد امتد هذا التأثير الع األسبوع الرابو بلين بيغت  سبة الزيمدة  لي مالدل اسلتهال  الايل  حلوالي 

مو المادل المسج   ي األسبوع األلل . كمم يت ج من الجدلل ا  مادل استهال  الاي  خالل األسبوع الرابو من التجربلة كلم  

غم / يوم , لفد يكو  األتجمه المتذمرب لزيمدة  115.48مذمب   117.95( من مادلل  ي األسبوع األلل  P<  0.05بر مااويم ) اك

( عيلع 9كميمو الاي  المستهيك  تيجة ألفم ة المكم  بملمستويين الماخيض لالمرتيو سببم مبررا لذلك كمم يت ج من الجلدلل )

يتداخ  بين مستوى المكم  لاليترة التي افي   يهم الاي  المذدم الع الدجمج . لعاد اعتبمر الرغم من عدم  هور تأثير مااو  ل

ماللدالو اسللتهال  الايلل  مؤشللرا ألستسللمغة الايلل  لبملتللملي مذيمسللم لاوعيتللل  للأ  افللم ة المكملل  الللع الايلل  فللد ادو الللع ر للو 

بيما المربع  لي األفيلمص  ظلرا اللع ملدلديلة حركتلل استسمغتل لحسات  وعيتل ممم ادى الع ر و استهالكل من فب  الدجمج ال

داخ  األفيمص لبملتملي ملدلدية فدرتل عيع ا تذلمء الغلذاء  يكلو  تاملللل ملن الايل  المذلدم اليلل مؤشلرا عيلع  وعيلة الايل  لفلد 

لأرتيلمع مالدل  تتازع هذه اليكرة عاد مالحظة حصول ا خيما  ي  سبة الهالكمو اليومية لماممالو التلوي  الغذاتي من جهلة

( هذه الاتلمت   لي اللدجمج الالحلم حيلن اشلمر اللع اال خيلما  Reza et al.,1983إ تمجية الذطيو من جهة اخرى  لفد الفج ) 

المااو  اللم    ي العا  الجسم  ي  رلج اليلم الماتمد  ي تغذيتل عيع عالتق خملية من الييتمميامو لالمامد  ممم يلؤد  اللع 

 المذدم لهم .عدم استسمغة الاي  

( تأثير مستوى مكم  الييتمميامو لالاام ر الماد ية ) بم كو ( ل تلراو افلم تل عيلع  4يوفج الجدلل )  -نسبة الهالكات :  -2

  سبة الهالكمو اليومية  
 

لهالكات ( متوسط تأثير مستوى مكمل الفيتامينات والعناصر المعدنية ) بانكو ( وفترات اضافة المكمل على نسبة ا 4جدول ) 

 ( %اليومية ) 

 المعاملة الفترة

A 

 المعاملة

B 

 السيطرة

C 

 متوسط الفترة

 0.156 0.16 0.15 0.16 قبل البدء بالتجربة

 0.15 0.16 0.14 0.15 األسبوع األول

 0.143 0.165 0.13 0.135 األسبوع الثاني

 0.138 0.165 0.12 0.13 األسبوع الثالث

 0.138 0.175 0.11 0.13 األسبوع الرابع

 0.142 0.166 0.125 0.136 متوسط المعاملة

 0.017ليماممالو  0.01بمستوى  .L.S.Dفيمة 
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( حين بيغت  سبة  P< 0.01يت ج من الجدلل ا  افم ة المكم  ادو الع خيض  سبة الهالكمو بصورة مااوية ) 

خيض لالمرتيو عيع التوالي بملمذمر ة مو عاد افم ة المكم  بملمستويين الما 24.69 %ل 18.07األ خيما  ي هذه الاسبة 

ذاو الاي  الخملي من المكم  , لفد يرجو السبب  ي ذلك الع لجود الييتمميامو  C سبة الهالكمو  ي مدجاي الماممية 

لالاام ر الماد ية  ي الاي  باسب فرلرية لتلسين  وعيتل لتأمين االحتيمجمو اليسيولوجية ليدجمج من هذه الاام ر لكو هم 

مليزاو أي ية , ا  ا  باض عمييمو االيض األسمسية اليمكن ا  تلدث دل  لجود كم ي من هذه الاام ر ليرتبط ذلك 

بمللملة الصلية الاممة ليجسم بلين يكو  بلملة تواع  ايجمبي لبملتملي اكثر مذدرة لألستيمدة من الاام ر الغذاتية الموجودة  ي 

اال خيما األكبر لاسبة الهالكمو  ي الذطيو الذ  فدم اليل الاي  مكمال بملمستوى  (. ا  Ghodasara et al.,1992الاي  ) 

% ( فد  0.136مذمب   0.125المرتيو مذمر ة مو الاسبة المسجية  ي الذطيو الذ  فدم اليل الاي  مكمال بملمستوى الماخيض ) 

( الع ا  تجهيز االعالف بـ  Bollengier et al.,1999يرجو الع عيمدة التجهيز بملييتمميامو لالاام ر الماد ية حين اشمر ) 

لك  كغم / عي  لل االهمية  ي التذيي  من التمثيراو السيئة لالجهمد اللرار  المزمن  ي الدجمج  Eميغم من  يتممين  042

ما التدريجي ( ا   تراو افم ة المكم  لم تؤثر عيع  سبة الهالكمو عيع الرغم من األ خي4البيما . ليت ج من الجدلل ) 

الطيي  مو تذدم  ترة التجربة حين ا  أف  الاسب سجيت  ي األسبوعين الثملن لالرابو . لبملمذمر ة مو حملة الذطيو فب  البدء 

( حين بيغت  سبة األ خيما  Aبملتجربة  يالح  ا خيما  سبة الهالكمو عاد تذديم المكم  بملمستوى الماخيض ) الماممية 

( ممم يدل عيع ا  يية الاي   Bعاد تذديم المكم  بملمستوى المرتيو ) الماممية  16.66%لاسبة  يمم بيغت هذه ا %15

 المستخدم  ي التجربة اللملية عيع الاي  المذدم الع الذطيو فب  البدء بملتجربة لالامتدة الع افم ة المكم  ) بم كو( . 

 

 -معدل األنتاج :  – 3

   الييتمميامو لالاام ر الماد ية ) بم كو ( فد ادو الع حصول عيمدة مااوية   )( ا  افم ة مكم 5يالح  من الجدلل ) 

0.05 >P عاد افم ة المكم  بملمستوى الماخيض  3.84 %ل 3.38(  ي مادل األ تمج اليومي من البيض بيغت  سبتهم

ي  خمليم من المكم  , لفد يرجو السبب  ي لالمرتيو عيع التوالي لذلك بملمذمر ة مو مادل األ تمج  ي الماممية التي فدم  يهم الا

ذلك الع دلر الييتمميامو لالاام ر الماد ية  ي األ تمج , دل  ا  يكو  لمستوى األفم ة تأثيرا عيع األ تمج  ليؤكد ذلك حذيذة 

( ,  1983ر , ا   سبة ماخي ة ال ماخي ة جدا من ماظم الييتمميامو لالاام ر الماد ية تكو  كم ية ألداء ل متيهم ) الاطم

حين لم يظهر مستوى األفم ة تأثير  ي مستوى األ تمج . لعاد اجراء المذمر ة بين مادالو ا تمج الذطيو  ي التجربة اللملية مو 

مادالو ا تمجل فب  البدء بهم يتبين ا  ملتوى الاي  المستخدم فب  البدء بملتجربة من الييتمميامو لالاام ر الماد ية لم يكن كم يم 

 يمم ادى استخدامل  3.83%( الع ر و األ تمج باسبة Aن ادى استخدام المكم  ) بم كو ( بملمستوى الماخيض ) الماممية بلي

(   أمم بملاسبة الع الذطيو الذ  فدم اليل الاي  خمليم من  1.80%( الع عيمدة اف   ي األ تمج )  Bبملمستوى المرتيو ) الماممية 

لذلك أل  الاي  المستخدم  ي  2.30 % خيض ا تمجل بملمذمر ة مو ا تمجل فب  البدء بملتجربة باسبة (  ذد ا Cالمكم  ) الماممية 

كم  خمليم من المكم  لفد اعتمد ملتواه من الييتمميامو لالاام ر الماد ية عيع مكو مو الاي  من هذه  Cمدجاي الماممية 

للم   ليييتمميامو ال رلرية  ي عالتق الدجمج البيما سوف ( بم  استمرارية الاذص اBenerjee,1988الاام ر لفد بيّن )

( الع أ  البرمكسمو الم م ة الع عالتق Sarker et al.,2005يؤد  الع مشكية جدية  ي اال تمج  لمن جم ب آخر أشمر ) 

  االسمسية  ي الغذاء ل الدجمج البيما تؤد  الع الزيمدة  ي ا تمج البيض ليازى ذلك الع استمرارية تجهيز الييتمميامو لالمامد

 E( الع ا  استخدام مستويمو عملية من  يتممين Bartov et al.,1990تاويض الاذص اللم   عيع الدلام لكذلك ألفج ) 

الع اال لدار  ي مستوى اال تمج لعيع الاكس عاد  Aيؤد  الع التلسن  ي ا تمج البيض ، بيامم يؤد  اال خيما  ي  يتممين 

( ل فد الرد Sato et al.,1994لمذكور اعاله باسب عملية يؤد  الع عيمدة اال تمج لبشك  سريو               )تجهيز الييتممين ا

(Panda and Reddy,1975 بأ  اال خيما الميلو   ي لاحد ال اكثر من الكملسيوم ال الماغايز ال البرلتين ال  يتممين )A 

ب ا خيما ال يص  الع حدلد توف  الدجمج عن اال تمج لمن الجدير بملذكر ال الريبو ال ين لالكولين سوف يسب Dال  يتممين 

( من ا  استخدام الاالتق المدعمة بملييتمميامو لالمامد  سوف يؤد  الع Bhowmik,1996ا   ورد مم تو   اليل البمحن ) 

 الزيمدة  ي حجم البيض المات  لليس  ذط  ي الادد.

تمج ا   تراو افم ة المكم  لم يكن لهم تأثيرا مااويم عيع مادل األ تمج , لفد بيات ليدل التليي  األحصمتي لبيم مو األ 

 %الاتمت  ا  المادل الامم أل تمجية الذطيو  ي هذه التجربة كم  ا    فييال من مادل ا تمجل فب  البدء بملتجربة             ) 

تجربة بملمذمر ة مو  وعيتل فب  البدء بملتجرية لالتي يمكن ا  ( مم يؤكد ا  يية الاي  المستخدم  ي ال 76.52 %مذمب   68.30

 تازى الع  وعية المكم  المستخدم لمستوى افم تل  .
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( متوسط تأثير مستوى مكمل الفيتامينات والعناصر المعدنية ) بانكو ( وفترات اضافته على معدل األنتاج اليومي  5الجدول ) 

 من البيض ) % (

 المعاملة الفترة

A 

 المعاملة

B 

 السيطرة

C 

 متوسط الفترة

 

 67.52 68.10 67.94 66.53 قبل البدء بالتجربة

 68.04 67.90 68.20 68.02 األسبوع األول

 68.12 67.05 68.46 68.85 األسبوع الثاني

 68.64 66.05 70.14 69.75 األسبوع الثالث

 68.40 65.13 69.95 70.12 األسبوع الرابع

 68.30 66.53 69.187 69.185 متوسط المعاملة

 

 

 

 معامل التحويل الغذائي  – 4

أ هر التليي  األحصمتي لبيم مو ماممالو التلوي  الغذاتي الملسوبة بذسمة مادل األستهال  اليومي لياي  عيع مجموع 

  الييتمميامو البيض المات  يوميم لكذلك من خالل المادالو األسبوعية لالاممة , عدم لجود تأثير مااو  لمستوى مكم

لالاام ر الماد ية ) بم كو ( لكذلك  تراو افم تل عيع تيك الماممالو بملرغم من لجود مي  عمم أل خيمفهم عاد افم ة 

غم / بي ة لذلك عاد تذديم الاي  الع الذطيو  3.03ل  1.88( , حين بي  مذدار األ خيما  6المكم  كمم يت ج من الجدلل ) 

عيع التوالي بملمذمر ة مو الذيم المسجية ليماممالو B) لالمرتيو ) الماممية A)الماخيض)الماممية التجريبي مكمال بملمستوى

(  لربمم يازى ذلك الع خيو المات  فيد البلن من عاصر الكولين  Cالمذكورة عاد تذديم الاي  خمليم من المكم  ) الماممية 

 Reza et( لكذلك أشمر ) Pesti et al.,1979الغذاتي               ) حين ا  لهذا الااصر الذمبيية عيع عيمدة كيمءة التلوي  

al.,1983  الع هذا الامط الماخيض من اال تمج  ي التجمرب التي اجريت عيع عالتق خملية من البرمكسمو لأخرى تلتو )

 عييهم. 

 

فترات اضافته على معامل التحويل ( متوسط تأثير مستوى مكمل الفيتامينات والعناصر المعدنية ) بانكو ( و 5الجدول ) 

 الغذائي ) غم / بيضة ( .

 المعاملة الفترة

A 

 المعاملة

B 

 السيطرة

C 

 متوسط الفترة

 

 169.81 167.56 169.60 172.27 قبل البدء بالتجربة

 167.85 167.82 168.02 167.73 األسبوع األول

 169.33 169.20 170.26 169.13 األسبوع الثاني

 170.72 174.42 167.43 170.33 لثاألسبوع الثا

 172.51 175.74 169.34 172.47 األسبوع الرابع

 170.15 171.79 168.76 169.91 متوسط المعاملة

 

أشمرو الدراسة الع ا  أ    الاتمت  فد تلذذت عاد استخدام المكمل  بافلم تل اللع الايل  لا  مسلتوى الصليمو اإل تمجيلة 

كم ت عيع الاملوم أ  ل  ملن تيلك المتوسلطمو التلي سلجيت فبل  البلدء بملتجربلة , ملم يلدل عيلع  التي درست  ي التجربة اللملية

الاوعيلة الجيلدة لمكملل  الييتمميالمو لالاام لر الماد يللة ) بلم كو ( لإمكم يلة اسللتخدامل بكيلمءة  لي تللو ير احتيمجلمو فطيلو الللدجمج 

غيللر ا  ذلللك يلتلمج  للي الوافللو اللع اجللراء تجللمرب أخللرى  البيلما المربللع  للي األفيلمص مللن الييتممياللمو لالاام لر الماد يللة ,

الختبمر  الحية المكم  المذكور عاد استخدامل مو ممء الشرب كذلك تأثير استخدامل  ي الصيمو الاوعية ليبيض المات  لكلذلك 

الت  حيلن لملن  و ي ب رلرة  لص الماتجمو بمختبراو السيطرة الاوعية ليتأكد من  لة تراكيز المواد الملذكورة عيلع الم

خالل الخبرة الشخصية  ي مختبراو السيطرة الاوعيلة هامللك الكثيلر ملن الملواد التلي تيتذلر اللع التركيلز الذيمسلي المطيلوب  لي 

 عالتق الدلاجن ممم يؤد  الع حدلث االربم  لالمشمك   ي اال تمج.  

  1.68=  0.05للمعامالت بمستوى  .L.S.Dقيمة 
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